
Prjónaband sem framleitt er á Íslandi og/eða úr íslenskri ull .

Nafn/ tegund            gr/ m. 
 Alþjóðlegt heiti/ heiti á 

ravelry  / spuni

 Algeng 

prjónastærð 

mm, (US)

Algeng 

prjónfesta 

L/10cm (sts/4 

inch)

  Efniviður /Material    Um framleiðsluna/ Production

www.thingborg.is

 Þingborgartvíband 50gr/110m                    
Medium/Aran, Worsted, 

tvinnað/tvíband           

4,5 -5,5mm   

(US 7-9 )
18- 20 L 

100% sérvalin íslensk 

lambsull          

Þingborgareinband 50gr/ 220m Fine/Sport,  einband
3 - 4 mm       

(US 3-6) 
20-26 L

100% sérvalin íslensk 

lambsull          

Þingborgarplötulopi 

tvöfaldur
50gr/ 150m

light pencil roving, unspun 

lopi, óspunninn lopi, 2x

4-6mm          

(US 6- 10)
16- 20 L

100% sérvalin íslensk 

lambsull   

Þingborgarplötulopi 

einfaldur
50gr/300m

light pencil roving, unspun 

lopi, óspunninn lopi, 1x

3,5 -4,5mm   

(US 4-7)
18 - 24 L

100% sérvalin íslensk 

lambsull   

Þingborgarlopi  1x & 

Þingborgareinband
50gr/260m

light pencil roving, unspun 

lopi

4- 6mm         

(US 8-10)
16-20 L

100% sérvalin íslensk 

lambsull   

www.uppspuni.is

Uppspuni Dís 25gr./110m
Super Fine/Fingering, 

tvinnað

1,5 - 3mm     

(US 0-3)
25- 28 L

100% sérvalin íslensk 

lambsull, beint frá býli      

Uppspuni Hulduband 50gr./ 100m
Medium/ Worsted, Aran, 

tvinnað  

4 - 5mm        

(US 6 - 8) 
18 L 

100% sérvalin íslensk ull, 

beint frá býli      

Uppspuni Dvergaband 50gr/ 50m Bulky, þrinnað
5-6mm          

(US 8- 10)
13 L

100% sérvalin íslensk ull, 

beint frá býli      

Uppspuni 

Dvergasokkar 
50gr/ 50m Bulky, þrinnað, sock yarn

5-6mm          

(US 8- 10)
13 L

100% sérvalin íslensk ull, 

með togi = slitsterkt 

band!       

Uppspuni 

Huldusokkar 
50gr/90m

Light/ DK, þrinnað , sock 

yarn

3,5 - 4,5mm     

(US 4-7)
20-22 L

100% sérvalin íslensk ull, 

beint frá býli      

Uppspuni Tröllaband 50gr/ 16m
Jumbo/ Chunky, corespun, 

teppaband

12mm           

(US 17)
5 L

100% sérvalin íslensk ull, 

beint frá býli    

www.gilhagi.is

 Gilhagi Super fine 50gr/ 240m
Super Fine/ Fingering, 

einband

2,5 - 3,5mm  

(US 2- 3)
28 L

100% sérvalin íslensk ull, 

úr heimabyggð     

Gilhagi Light DK 50gr/120m Light/ DK, tvinnað
4 mm            

(US 6)
22 L

100% sérvalin íslensk ull, 

úr heimabyggð    

Gilhagi Medium 50gr/ 100m
Medium/ Worsted, Aran, 

tvinnað  

4,5 - 5,5mm 

(US 7 - 9)
18 L

100% sérvalin íslensk ull, 

úr heimabyggð    

Gilhagi Bulky 50gr/ 65m Bulky, þrinnað
5- 8mm         

(US 8-11)
15 L

100% sérvalin íslensk ull, 

úr heimabyggð    

Helene Love Story 25gr/ 225m
Lace/Cobweb, Light 

Fingering,   einband

2mm             

(US 0)
38 L 

100% sérvalin íslensk 

lambsull

Helene Gilitrutt 25gr/112m
Lace/Cobweb, Light 

Fingering, tvíband

2,5mm           

(US1-2)
34 L 100% íslensk lambsull

Helene Grýla 25gr/112m
Lace/Cobweb, Light 

Fingering, tvíband

2,5/3mm       

(US2 -3)
32 L 100% íslensk ull

Helene Katla 

Sokkaband
50gr/110m

Fine/ Sport, 4 þræðir 

saman, sock yarn

2 - 4mm        

(US 1 - 6)
24 - 32 L 100% íslensk lambsull

www.istex.is

Ístex  Einband 50gr/ 250m
Lace/Cobweb, Light 

Fingering, einband

2mm             

(US 0)
38 L 

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Ístex Léttlopi 50gr/100m Medium/ Worsted, Aran
4,5 - 5,5mm 

(US 7 - 9)
18L 

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Ístex Álafosslopi 50gr/ 50m Bulky
6- 6,5mm 

(US10 - 11)
13L 

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Ístex Plötulopi 50gr/ 150m
light pencil roving, unspun 

lopi, óspunninn lopi, 1x

4-6mm          

(US 6- 10)
16- 20 L

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Ístex Jöklalopi 50gr/ 30m Super Bulky
8-9mm          

(US 11 -13)
9 L 

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Ístex Hosuband 50gr/ 65m Bulky 
4 - 4,5mm      

(US 6-7)
12 L

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Ístex Kambgarn 50gr/ 150m Fine/ Sport
2,5 - 4mm      

(US 2 -6)
24 L 

100% innflutt merinoull, 

mulesing free

Spunnin á Spáni, dokkað á Íslandi. Spun in Spain, wound into balls in 

Iceland.

Ístex Spuni 50gr/ 95m Medium/ Worsted, Aran
4,5 - 5mm     

(US 6-7)
18 L 

100% innflutt merinóull, 

superwash, mulesing free

Spunnin á Spáni, dokkað á Íslandi. Spun in Spain, wound into balls in 

Iceland.

www.hespa.is 

Hespa Ístex Einband 50gr/ 250m
Lace/Cobweb, Light 

Fingering, einband
2mm (US 0) 38 L

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Hespa Ístex Léttlopi 50gr/100m Medium/ Worsted, Aran
4,5 - 5,5mm 

(US 7 - 9)
18 L

100% nýull, aðallega 

íslensk ull

Hespa Ístex 

Lambaband
50gr/ 250m

Lace/Cobweb, Light 

Fingering, einband
2mm (US 0) 38L

75% íslensk lambsull, 25% 

írsk ull

https://prjonakerling.is 

Aðallega íslensk ull, smávegis af erlendri ull er blandað út í til að ná áferð 

og litum - mismunandi uppskriftir eftir tegundum og litum. Spunnið í 

Ístex á Íslandi. Mostly Icelandic wool, some imported wool is mixed in  to 

achieve the character and colours. Spun in Ístex.

Sérvalin og handflokkuð úrvals lambsull, mildur þvottur, unnin og spunnin 

í Ístex fyrir Þingborg. Þingborg hefur verið rekin  síðan 1990. Þingborg 

hefur tekist vel að halda við hefðum í ullarvinnslu og ekki síður að skapa 

nýjar.  Sauðalitirnir eru ólitaðir en aðrir litir eru handlitaðir í litlum lotum 

af Þingborgarkonum: DóruBand, Ödduband og Slettuskjótt.  

Handselected lambswool, spun in Istex and dyed in small lots by members 

of the coop Thingborg.  Online shop: yarn, patterns and knitwear, 

www.thingborg.is

Mildur þvottur,spunnið í litlum lotum í smáspunaverksmiðju heima á bæ, 

beint frá býli, af eigin kindum og úr sveitinni. Sauðalitirnir eru ólitaðir en 

aðrir litir eru handlitaðir í litlum lotum. Fyrsta smáspunaverksmiðjan á 

íslandi, stofnuð 2017.  Carefully selected wool from sheep on the farm. 

spun at the farm´s mini mill, undyed natural colours, some handdyed in 

small batches. Online shop.  www.uppspuni.is

Mildur þvottur,spunnið í litlum lotum í smáspunaverksmiðju Gilhaga, 

nýull af Norður-Þingeysku sauðfé. Sauðalitirnir eru ólitaðir. Mini mill 

spinning local wool in small batches. Natural sheep coloured yarn.  Online 

shop www.gilhagi.is

Sérvalin og handflokkuð íslensk lambsull, spunnin í sérhæfðri 

spunaverksmiðju á Ítaliu með áherslu á mýkt. Vefverslun með band, 

uppskriftir og pakkningar. Hand selected lambs wool, spun in a 

specialized mill in Italy. Online store with yarn, patterns and kits: 

www.icelandicknitter.com

Ístex band, handlitað í litlum lotum, aðallega jurtalitað. Opin vinnustofa. 

Ístex yarn, hand- and plantdyed in small batches. Open workshop.
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www.einrum.is 

Einrúm E+2 50gr/ 208m Fine /Sport 3-4mm 19-26 L
80% íslensk nýull, 20% 

tælenskt mórberjasilki

Einrúm flytur inn tælenskt móberjasilki  og Ístex spinnur bandið: einband 

og 2 silkiþræðir saman. Einrúm imports silk thread from Thailand, Ístex 

spins it together it with Icelandic yarn.

Einrúm E+4 50gr/ 179m Super Fine, Fingering
3-4mm          

(US 2,5 -6)
28 L

60% íslensk nýull, 40% 

tælenskt mórberjasilki
Einband og 4 silkiþræðir saman, spunnið í Ístex.

Einrúm L+2 50gr/ 93m Medium/ Worsted, Aran
4- 5mm          

(US 6 -8)
18 L

92%  íslensk nýull, 8% 

tælenskt mórberjasilki
Léttlopi og 4 silkiþræðir saman, spunnið í Ístex.

Einrúm L+4 50gr/ 86m Medium/ Worsted, Aran
4- 5mm          

(US 6 -8)
18 L

84%  íslensk nýull, 16% 

tælenskt mórberjasilki

Léttlopi og 4 silkiþræðir saman, spunnið í Ístex. Vefverslun með garn og 

uppskriftir: www.einrum.is

www.gusta.is

Gústa Mosa Mjúkull 50gr/ 78m Medium/ Worsted, Aran
4- 5mm         

(US 6-8)
18 L

60% nýull, 40% alpakka 

(frá Perú)

Gústa Mosa Alpakka 50gr/ 100m Light/DK
3-3,75mm      

(US 2,5-5)
22 L 100% alpakka (frá Perú)

www.hilma.is

Mareik 25A 50gr/145m
Lace, Cobweb, Light 

Fingering, tvinnað

2,5mm          

(US 1-2)
30 L

60% íslensk ull, 40%  

SeaCell TM  

SeaCell TM eru cellulósatrefjar unnar úr trjám, frá sjálfbæru skógarhöggi, 

blandað með þangi. Spunnið í Uppspuna. Vefverslun með handunnum 

vörum og band.  Cellulose fiber and sea weed spun with Icelandic wool at 

Uppspuni.

Mareik 40B 50gr/ 100m Light/DK tvinnað
3,5mm          

(US 4)
22 L

60% íslensk ull, 40% 

SeaCell TM  

Rós 30C 50gr/90m
Medium/ Worsted , Aranm 

tvinnað

4mm             

(US 6)
20 L

70% íslensk ull og 30% 

rósatrefjar

Rósatrefjarnar eru unnar úr rósarunnum, þær eru skjannahvítar og 

glansandi.  Spunnið í Uppspuna. Rose fibers spun with Icelandic wool at 

Uppspuni. Online shop with handcrafted items and yarn.

www.morunir.is

Lónsull, Sauðalitir & 

Jurtalitað
50gr./ 100m

Medium/ Worsted, Aran, 

tvinnað  

4 - 5mm        

(US 6 - 8) 
18 L

100% íslensk ull af eigin 

lömbum & kindum

Spunnið í Uppspuna á Íslandi af eigin fé, handlitað í litlum lotum. 

Vefverslun með ýmiskonar íslenskt og handlitað band og uppskriftir. 

www.morunir.is Spun at Uppspuni from own sheep´s wool, hand dyed on 

the farm.

www.runalist.is

Lambaband, 

Sauðaband og fl.
50gr/100m

Medium/ Worsted, Aran, 

tvinnað 

4 - 5mm        

(US 6 - 8) 
18 L

100% íslensk ull af eigin 

lömbum & kindum

Rekjanlegt til kindarinnar á bænum, í sauðalitum og handlitað á bænum. 

Spunnið í Uppspuna. Spun at Uppspuni from own sheep´s wool, hand 

dyed on the farm.

Geitafiða 25gr/ 100m
Lace/Cobweb, Light 

Fingering, tvíband

2,5mm          

(US 1-2)
34 L 100% íslensk geitafiða

Rekjanlegt til geitanna á bænum. Spunnið í Uppspuna. Prjónar 3-4mm 

fyrir sjöl. Rare Icelandic goat cashmere yarn, spun at Uppspuni.

www.forystusetur.is

50gr/ 100m
Medium/ Worsted, Aran, 

tvinnað 

4 - 5mm        

(US 6 - 8) 
18 L

100% íslensk ull af 

forystufé

Íslensk forystufé er einstakur stofn í heiminum sem finnst hvergi 

annarsstaðar.  Spunnið í smáspunaverksmiðjum Uppspuna og Gilhaga. 

Fræðslusetur, búð og kaffisala. Spun at mini mills Uppspuni and Gilhagi 

from a special Icelandic breed called Forystufé (Leader sheep), unique to 

Iceland. Exhibition about the breed, shop and coffee shop.

www.geit.is

Geitafiða 25gr/ 100m
Lace/Cobweb, Light 

Fingering, tvíband

2,5mm           

(US 1-2)
34 L 100% íslensk geitafiða

Nokkrir aðilar selja geitaband af sínum geitum, spunnið í Uppspuna: 

Hlíðarkistan á fb: hliðarkistan, Hrísakot á fb: sif.matthiasdottir,  Háafell á 

fb: haafellgoatfarm. Some Icelandic goat farmers that collect their own 

fiber and have it spun at Uppspuni, cachmere yarn for sale directly from 

farmers.

www.ull.is  Ullarselið

Handspunnið band mismunandi all kinds of yarn
100% íslensk ull og 

geitafiða

Ullarselið (síðan 1992) er verslun rekin af Vestlendingum sem hafa áhuga 

á ullariðn, þar sem gömul vinnubrögð eru viðhöfð.

Í versluninni eru vörur sem unnar eru úr íslensku hráefni með 

fjölbreyttum aðferðum. A Coop of handspinners with a shop of yarn and 

crafted items.

fb: Spunasystur

Handspunnið band mismunandi all kind of yarn, spun to order

100% íslensk ull, 

feldfjárull, fiða, 

hundahár...

Spinna eftir pöntun, búa til vörur úr eigin ull, hnakkadýnur, hundataumar, 

vefnaður, o.fl.  Á facebook: spunasystur eða: maja@skinnhufa.is   A 

group of hand spinners that can spin to order. Felted and woven items 

from their own wool. 

Gústa flytur in alpakka frá Perú og Ístex spinnur bandið. Vefverslun með 

garn og uppskriftir: www.gusta.is Gústa imports alpaca fiber from Peru 

and Ístex spins it.
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Nokkur orð/ heiti:

Nýull

SW - superwash

Mulesing

Algeng prjónafesta Höfundur Maja Siska, maja@skinnhufa.is

Eigin athugasemdir:

Úr ensku, "pure new wool" er ull rúin af lifandi kindum - rúningur er nauðsynlegur til að tryggja velferð dýra. Íslensk ull sem notuð er í lopa og band er alltaf nýull.

Ull þar sem búið er að fjarlægja hreistrið af ullarhárunum og fylla í með plastefnum. Mengandi framkvæmd og örplast losnar úr flíkum við þvott.

Mulesing: skorið er aftan af rassi lamba og dindillinn tekinn líka, án deyfingar eða verkastillingar. Algeng framkvæmd á tegundum af merinofé í sumum löndum, til að koma í veg 

fyrir möðkun af völdum flugu. Veljið band sem merkt er non-mulesed.

Prjónfesta er breytileg eftir stærð prjóna og líka eftir prjónaranum - þess vegna er alltaf best að gera 

prjónfestuprufu. Prjónfesta hefur áhrif á prjónlesið, til dæmis notum við ekki sömu prjónfestu fyrir 

sokka og sjöl þótt sama bandið sé notað.
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